
BAŞVURU ESASLARI:  

İLGİLİ YÖNETMELİK MADDESİ 

MADDE 15- (1) Aşağıda belirtilen önkoşulları sağlayan öğrencilerden isteyenler Uygulamalı 

Mühendislik Eğitimi (UME) almak için başvuruda bulunabilirler.  

a) Öğrencinin 6. dönem sonu itibariyle AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.  

b) Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME) döneminden önceki Bahar yarıyıllarında (2.yy, 

4.yy, 6.yy) öğrenci müfredatında yer alan derslerden devam şartını sağlamadığı/almadığı dersi 

olan veya belirtilen yarıyıllarda devam şartını sağlamış olsa bile 3 (üç) taneden fazla başarısız 

dersi olan öğrenciler, Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME) programına başvuru 

yapamazlar.  

c) Öğrenciler; Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME) döneminde, önceki yarıyıllardan aldığı 

tekrar derslerine devam edemezler. Bu derslerin yalnızca ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve 

bütünleme sınavına katılırlar.  

 

 

UME İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR  

1-) Hangi müfredata tabi öğrenciler UME dersini alabilir? 

 

UME 2018 ve sonrası girişli öğrenciler için yapılan bir uygulamadır. Daha eski müfredatlara 

tabi öğrenciler bu dersi alamaz 

 

2-) Her öğrenci UME dersini almak zorunda mı? 

 

UME isteğe bağlı bir derstir. Bu dersi almak istemeyen veya başvuru şartlarını sağlamayanlar, 

UME’ye gitmeyecek öğrenciler için müfredatlarda belirtilen diğer dersleri almak zorundadır. 

 

3-) UME almak istemeyenlerin takip etmesi gereken program nedir? 

 

UME dersini almak istemeyen öğrenciler 4.sınıf bahar yarıyılında sisteme tanımlanmış olan 

dersleri vermekle yükümlü olup ek olarak staj yapmak mecburiyetindedirler. 

 

4-) Dönem uzattım ama şartları sağlıyorum UME yapabilir miyim? 

 

Dönem uzatma UME almaya engel değildir. Son sınıfın Bahar yarıyılı için şartları sağlayan 

öğrenciler UME başvurusu yapabilir. 

 

5-) 2., 4. ve 6. yarıyıllardan toplam 3 dersim FF ve 1.yy ,3.yy ve 5.yy dan alınmamış/ 

devamsızlıktan kaldığım (Z) veya FF derslerim var. UME yapabilir miyim? 

 

UME başvurusunda dikkat edilen dönemler bahar yarıyıllarıdır (2.yy, 4yy ve 6.yy). Dolayısıyla 

bahar yarıyıllarında devamsılıktan kaldığınız veya alınmamış dersleriniz olmaması ve 3 dersten 

fazla FF notunuzun olmaması kaydıyla UME dersini alabilirsiniz. 



7-) UME için bir işyeri veya kurumla protokol yapılmasını sağlamam durumunda UME 

dersini o iş yerinde almam garanti edilir mi? 

Hayır, bu konuda garanti verilemez.  Öğrenci, UME başvurusunda sadece Fakülte ile protokolü 

olan iş yerleri arasında tercih yapabilir. Öğrencinin UME almak istediği İş yeri ile protokol 

yapılmamışsa bu iş yeri ile protokol yapılmasını önerebilir. BUMEK iş yeri ile protokol 

yapılmasını uygun görürse Dekanlık protokolü onaylar ve iş yeri tercih listesine eklenir. 

Protokol yapılmasını öneren öğrenci bu iş yeri için tercih yapabilir ancak orada UME alması 

garanti edilemez. O iş yeri için tercih yapan kişiler arasında sıralama yapılır ve AGNO esas 

alınarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilir. 

8-) UME hakkı kaç kez verilir? 

UME dersi için de diğer derslerde olduğu gibi tekrar alma sayısında bir sınırlama yoktur. 

Başarısız olan öğrenci bir sonraki yıl yeniden tercih yapabilir ve dersi tekrar alabilir. 

 

 


